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Problem:  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamıyla 2016-cı il 

Azərbaycanda “Multikultiralizm İli” elan olunub. Ölkəmizdəki multikultural dəyərlərin daxildə və 

xaricdə, eləcə də yeni İKT texnologiyaları - İnternet və sosial şəbəkələr vasitəsilə, kreativ-innovativ, real 

formalarda təbliği, gənclər arasında mədəni fərqiliyin tanıdılması, Ümumazərbaycan mədəniyyətinə, 

mulkultiralizmə, tolerantlığa dair elmi-populyar kitabların elektron variantlarından ibarət xüsusi e-

resursun yaradılması,  Feysbuk, Tvviter, +Google və Youtube və başqa şəbəkə, habelə 

videoplatformalarda Virtual Multikultural Mərkəzlərinin yaradılaraq bu istiqamətdə fəaliyyətlərin 

dəstəklənməsi. 

Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərin, dinlərin, subkultural - etnik-milli qrupların mövcud olduğu 

ölkədir. Əsrlər boyu insanlarımız  tolerant, multikultural dəyərlər yaratmış, müxtəlif etnik-dini 

sintezindən ibarət yüksəksəviyyəli mədəniyyət formalaşdırıb. Nizaminin "Yeddi gözəl"indən başlanan 

multikultural düşüncəmizin gənclər arasında təbliği, dünyaya çıxarılması, İnternet və sosial şəbəkələrdə 

tanıdılması, Prezidentin elan etdiyi "Multikulturalizm ili"nə töhfə vermək, tolerantlıq və multikulturallıqla 

bağlı yeni e-nəşrlərin hazırlanması, bir e-resursda yerləşdirilməsi, etnik dillərdə yazan gənc kreativlərin 

yaradıcılığını cəmiyyətdə tanıdılması istiqamətində boşluqlar doldurulmalıdır. Şərqdə baş verən məzhəb 

münaqişələri, dözümsüzlük, gənclərin dünyagörüşlərindəki geriləmələr mədəniyyətlərarası dialoqa, 

xalqların inteqrasiyasına mənfi təsir göstərdiyindən, müxtəlif dini-etnik mənsubiyyətli insanlar arasında 

Azərbaycançılıq ideyalarının, vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmağında multikultural dəyərlərin 

rolunun əhəmiyyətininümayiş etdirir. Din bəhanəsiylə baş verən təxribatlara qarşı intellektual-innovativ 

mübarizə aparmaq, dünyada baş qaldıran İslamafobiyaya cavab olaraq multikultiralizm mövzusundakı 

əsər və topluların e-nəşrə hazırlamaq, onların e-kitabxanada  yayımını təşkil etmək, sosial şəbəkələrdə bu 

istiqamətdə fəaliyyətləri gücləndirmək vacibdir ki, gənclərimiz xaricdən gələn ziyanlı təsirlərə düşməsin, 

müxtəlif təriqətlərə maraq göstərməsinlər. Dinlərinin oxşar cəhətlərini qabartmaqla multikultiralizmin 

sivilizasiyalararası vasitə kimi təbliği üçün İnternetin, sosial şəbəkələrin rolu böyükdür. Layihə sözügedən 

sahədə boşluqları doldurmaq məqsədilə hazırlanıb. Müxtəlif müəlliflərin böyük dillərdə hazırlanacaq e-

kitabları, virtual mini-kitabxana resursunu İnternetdə yerləşdirilməklə, sosial şəbəkələrdə bu barədə 

məlumatlar yaymaqla zəngin dini-elmi, ədəbi-mədəni dəyərlərimizin ölkədaxili və dünyada tanıdılması, 

təbliği nəzərdə tutulub. 

 

Məqsəd: Multikultiralizmlə əlaqədar ictimai müzakirələrin keçirilməsi e-kitab, rəqəmsal nəşrlərin 

yaradılması vacibdir. İnternetdə “Gənclərin Virtual Multikultural Mərkəzi", həmçinin e-nəşrləri 

yayımlanacaq kreativ-kulturoloji mini-kitabxana təşkil etməklə dünyadakı 50 milyonluq soydaşlarımıza, 

vaxtının çoxunu şəbəkədə keçirən gənclərimizə böyük təsiri olacaq, fərqli imkanlar qazandıracaq. 

Müxtəlif mədəniyyət və inanclara mənsub yeniyetmələrin, gənclərin yararlandığı, xaricdəki yaşıdlarıyla 

ünsiyyətə girdikləri İnternetdə, e-kitabxanalarda multikultiralizm, ənənəvi dinlər haqqında həqiqətləri əks 

etdirən e-kitablarının hazırlanması, virtual resurslarda yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə 

ictimaiyyətə çatdırılması, təqdimatların, e-sərgilərin təşkili, multikulturalizm üzrə elmi ədəbiyyatların 
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populyarlaşdırılması, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizdəki tolerantlıq mühitinin tanıdılması əsas 

hədəflərdəndir. 

Kulturoloqlar, ilahyyatçılar, yazıçılar, alimlər, araşdırmaçıların multikulturalizm, etnik-milli ədəbiyyat, 

dinləri haqqında həqiqətləri əks etdirən e-kitablarının virtual resurslarda yerləşdirilməsi, sosial 

şəbəkələrdə e-təqdimatları, tanıtımı, e-sərgilərinin təşkili, multikultural dəyərlərin populyarlaşdırılması  

gənclərin dözümlü mühitə alışdıracaq. Multikulturalizm mövzusunda e-nəşrlərin İnternetdə yerləşdirmək, 

sosial şəbəkələrdə təbliğinin əsas məqsəd yeniyetmə və gənclərdə millətlərin, inancların birləşdirici 

tərəflərini, dözümlülük cəhətlərini qabartmaq üçündür. Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzinin 

yaradılması nəzərdə tutulur: kulturoloji, ictimai-siyasi, tarixi-kreativ materialların toplanması, bəzilərini 

tərcümə edilərək e-nəşrə hazırlanması, e-sərgilərinin təşkili, sosial şəbəkələrdə tanıdılması nəzərdə 

tutulur. Ölkəmizdə və xaricdə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə, dünya universitetlərinin, milli diaspor 

mərkəzlərimizin, səfirliklərdəki kitabxanalarda multikultural dəyərlərimiz, dini elmlər, etnik ədəbiyyat, 

milli-etnik sivilizasiyalar tarixinə aid, dözümlülüklə bağlı dəyərli kitablara böyük ehtiyac hiss olunsa da, 

kağız formada onları tapmaq çətindir. Eyni zamanda yeni İKT və innovativ təqdimatlara ehtiyac 

duyulduğundan, e-kitablar, multimedik imkanlar, İnternet, kompyüter texnikası alətləri, kreativ 

informasiya-intellektual məhsullar yaratmağı planlaşdırılır. 

 

Tərəfdaşlıq: Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana, 

"Avropa" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, "Yazıçı" nəşriyyatı, universitetlər, məktəblər, liseylər, 

kitabxanalar 

İnternet və sosial şəbəkələr vasitəsilə bütün respublikanı, eləcə də dünyanı əhatə etmək mümkündür. 

Xaricdə yaşayan soydaşlarımız, gənclər və tələbələri əhatələmək mümkündür. 

Multikultiralizmlə bağlı real təqdimatlar və tanıtım tədbirləri Bakı şəhərini, eləcə də Abşeronu 

əhatələyəcək. 

 

Layihənin ünvanlandığı əhali qrupu: Azərbaycanda və xaricdə yaşayan məktəblilər, yeniyetmələr, 

gənclər, alimlər, araşdırmaçılar, tədqiqatçılar, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclər, yaradıcılıq 

qabiliyyətlərinin və təhsil imkanlarının artırılmasına alternativ - elektron təhsil vasitəsilə çalışan tələbələr, 

magistr, doktorantlar, tərcüməçilər, İnternet istifadəçiləri, kitabxanaçılar, müəllimlər və b. 

 

Keçirilmə yerləri: İnternet və sosial şəbəkələr vasitəsilə bütün respublikanı, eləcə də dünyanı əhatə 

etmək mümkündür. Xaricdə yaşayan soydaşlarımız, gənclər və tələbələri əhatələmək mümkündür. 

Real: Multikultiralizmlə bağlı real təqdimatlar və tanıtım tədbirləri Bakı şəhərini, eləcə də Qaradağ və 

Abşeronu əhatələyəcək. 

Virtual: Respublikamız və İnternet dünyası, soydaşlarımızın yaşadığı məkanlar, qonşu İran, Rusiya, 

Türkiyədə yaşayan soydaşlarımız. 

 

Nəzərə alsaq ki, elektron – virtual formatlar Azərbaycan üçün yeni forma sayılır, eksperiment kimi ilk 

əvvəl Bakı şəhəri, Binəqədi, Xəzər, Səbail, Nizami, Yasamal, Abşeron rayonlarında (real), eləcə də 

İnternet - sosial şəbəkələrüstü virtual - elektron aləm vasitəsilə layihənin keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Uğurlu nəticələrinə görə gələcəkdə bölgələrdə də bunu davam etdirmək olar.   

 

Fəaliyyət: 

1. Layihəyə könüllü cəlb ediləcək şəxslərin  seçilməsi, texniki-yaradıcılıq problemlərin həlli, eləcə də 

peşəkar mütəxəssis, müxtəlif yaradıcı qrup nümayəndələri ilə münasibətlər qurulması, müəlliflərlə 

əlaqələrin yaradılması. Lazımi texniki avadanlıqların əldə edilməsi. 

2. Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkili. 

3. Ölkəmizin və dünyanın tanınmış kulturoloqları, ilahyyatçıları, ictimai-mədəni xadimləri, yazıçı və 

alimlərin, araşdırmaçı və blogerlərin multikulturalizm, etnik-milli ədəbiyyat, ənənəvi dinləri haqqında 

həqiqətləri əks etdirən, müxtəlif dillərdəki kitablarının e-variantlarının hazırlanması. Multikultiralizm və 

tolerantlıq mövzusuna həsr olunmuş əsərlərinin, kitablarının e-variantlarının  

İnternetdə - elektron kitabxanadakı xüsusi resursda yerləşdirilməsi, mini-elektron kitabxana bölümünü 

yaradılması. Hazırlanan materialların  İnternet resursunda yerləşdirilməsi üçün ayrıca intellektual 

resursunun – kitabxana.net portalının, milli şəbəkə proqramlarının yeni səhifələrlə zənginləşdirilməsi. 

4. Rəqəmsal halda sayı məhdud olan intellektual-kulturoloji, ictimai-siyasi, tarixi-kreativ materialların 

toplanması, bəzilərini tərcümə edilərək elektron formada nəşrə hazırlanması, bir elektron resursda 

cəmlənməsi, bu barədə İnternetdə, sosial şəbəkələrdə tanıtım kampaniyalarının təşkili. 

5. İnternet və sosial şəbəkələrdə davamlı təbliğatların qurulması, mütəmadi olaraq e-kitabların virtual 

sərgisinin keçirilməsi. Sosial şəbəkələrdə, o cümlədən Feysbukdakı ayrıca bir səhifədə layihədə görülən 



 - 3 - 

işlərin tanıtımı və təbliği. Sosial şəbəkələrdə hazırlanan, elektron kitabxanada yerləşdirilən e-kitabların 

təbliğ etmək üçün fəaliyyətlərin qurulması. 

6. İctimaiyyətin nümayəndələri, gənclər, məktəblilər və universitet tələbələri, müxtəlif qurumlarda real 

tanıtım tədbirlərinin təşkili. Yaradılacaq elektron mini-kitabxananın və başqa elektron nəşrlərin təqdimat 

mərasimlərinin keçirilməsi.  

7. Yazılı və elektron KİV-də, TV və radiolarda, İnternet saytlarında təbliğat işlərinin, PR aksiyalarının 

təşkili, Feysbukda layihədə görülən işlərin, eləcə də başqa sosial şəbəkələrdə e-nəşrə hazırlanan, e-

kitabxanada yerləşdirilən  rəqəmsal kitabların təbliğ etmək üçün fəaliyyətlərin qurulması.  

8. Layihənin davamlılığını təşkil etmək üçün sonrakı mərhələsinin hazırlanması, monitorinqini və 

nəticələrini qiymətləndirilməsi. 

 

Layihənin monitorinqi və qiymətləndirilməsi:  Layihəylə bağlı yekun hesabat həm yazılı və elektron 

KİV-də yayımlanacaq, təşkilatın saytında, sosial şəbəkələrdəki resurslarında - səhifə və qruplarında 

yerləşdiriləcək. Azərbaycan Gənclər Fondu, Bakı Beynəlxalq Multikultiralizm Mərkəzi, AR Mədəniyyət 

və Turizm, Gənclər və İdman, AR Diaspora Komitəsi, AYB kimi qurumların ekspertləri tərəfindən 

layihənin qiymətləndirilməsinə şərait yaradılacaq. 

Layihə başa çatdıqdan sonra Azərbaycan  Gənclər Fonduna və əlaqədar qurumlara onun nəticələri 

haqqında ətraflı hesabat-arayış təqdim ediləcək, Fondun mühasibatlıq sektoruna isə maliyyə hesabatı 

təqdim ediləcək. Eyni zamanda AR Maliyyə Nazirliyinə (maliyyə hesabatı), Vergilər Nazirliyinə (vergi 

hesabatı), Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə, KİV, İnternet portalarına və ictimaiyyətin nümayəndələrinə 

ətraflı məlumatlar, geniş hesabatlar təqdim ediləcək. 

 

Layihədən gözlənilən nəticələr və davamlılıq: Gənclər və yeniyetmələrin arasında multikultiral 

dəyərlər, tolerantlıq, Azərbaycan multikultiralizmi ilə bağlı ictimai müzakirələr, eyni zamanda real və 

virtual təbliğat kampaniyaları aparılacaq, xüsusi Virtual Multikultiralizm Mərkəzi yaradılacaq, dilimizdə 

bu sahələrə aid rəqəmsal formada hazırlanan elektron kitablar, e-nəşrlər İnternetdə yerləşdiriləcək, 

intellektual  gənclər və yeniyetmələrlə yanaşı, dünyanın hər yerində yaşayan, təhsil almaq istəyən 

soydaçlarımız onlardan bəhrələnəcək. Yeni milli, həmçinin dünya elmi-mədəni düşüncəsi, kultiralizmlə 

bağlı ənənəvi kitabların, dərsliklərin elektron variantları hazırlanaraq ayrıca İnternet resurslarında 

yerləşdiriləcək, istənilən istifadəçi üçün açıq olacaq. KİV - mətbuat və televiziyanın, habelə layihədə 

yaradıcı-texniki əməyi olan şəxsləri, elm sahəsində çalışan gənc alimlərin, tədqiqatçıların, kitabхana və 

elektron təhsil mütəxəssislərinin, eləcə də QHT nümayəndələrinin, hökumət rəsmilərinin də dəvət 

olunacaq tanıtım və təqdimat mərasimləri keçiriləcək. İnternetdəki virtual resurs-mərkəzləri geniş 

ictimaiyyətə təqdim olunacaq,  Milli Kitabхanaya, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Təhsil 

Nazirliyinin şəbəkələrində yaymaqdan ötrü, həmçinin kitabхanalara, xarici ölkələrdəki  səfirliklərə, 

dünyanın aparıcı elm və ali təhsil ocaqlarına, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki elçiliklərinə, diaspor 

qurumlarına layihə barədə geniş elektron məlumatlar ötürüləcək, hazırlanan e-kitab və başqa rəqəmsal 

nəşrlər təqdim olunacaq.  

Gənclərin Multikultiralizm Mərkəzi İnternetdə, elektron kitabxanada, eləcə də sosial şəbəkələrdə onlayn-

oflayn yayımlanacaq, daimi fəaliyyət göstərəcəkdir. Elektron kitablardan ibarət virtual sərgi təşkil 

olunacaqdır. Mütəхəssislər tərəfindən bu layihənin həm peşəkar elm dairələri, həm geniş ictimaiyyət 

tərəfdən müzakirəsi, mətbuatda işıqlandırılmasına şərait yaradacaq. 

Gələcəkdə elmin və intellektual ədəbiyyatın müxtəlif sahələrinə aid sahə elektron kitabxanaları, eləcə də 

şəbəkə nəşrlərini özündə birləşdirəcək resurslar yaradılacaq, Milli Virtual-Elektron Kitabxana daha da 

genişləndiriləcək, eyni zamanda ölkəmizin daxilində və xaricdəki anoloji İnternet kitabxanaların 

şəbəkəsinə qoşulması, qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət veriləcəkdir.  

Layihənin sonrakı mərhələsində elmi-kütləvi əsərlər, eləcə də tərcümə əsərləri, milli intellektual 

nümunələri portalda xüsusi yer ayrlacaq. Sonuncu mərhələ kimi  kitabların elektron versiyası 

hazırlanacaq və İnternetdə yerləşdiriləcək ki, layihə bitdikdən sonra sayt vasitəsilə davamlılığını təmin 

edir. 

Bu layihənin yetərincə təbiği və ictimaiyyətə çatdırılması işi düzgün işlənmiş media-plan vasitəsilə 

gerçəkləşdiriləcəkdir. Fəaliyyətin təqdimatına və təbliğinə xüsusi önəm veriləcəkdir: istər ölkə daxilində, 

istərsə də dünyada Azərbaycanın multikultural dəyərlərinin, kreativ-kulturoloji potensialının, elmi 

resurslarının geniş yayılmasına səbəb olacaq. Televiziyada və mətbuatda («525-ci qəzet», “Ədalət”, 

“Bakı-xəbər”,  kimi ölkənin nüfuzlu mətbu orqanlarında, “Space” TV,  İctimai Televiziyada və digər 

KİV-də, İnternet saytlarında) layihə, virtual mərkəz,  elmi e-kitab və rəqəmsal nəşrlər, elektron 

kitabxanadakı ayrıca bölüm haqqında rəylər, fikirlər, məqalələr çap olunacaq, müzakirə xarakterli reportaj 

və süjetlər hazırlanacaqdır. 
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Risklər: Həyata keçirilən fəaliyyətlər zamanı - layihə həyata keçirilərkən kiçik risklər ola bilər, bu 

yaradılan resursların  dağıdılması, elektron kitabların pozulması və b. Buna görə də peşəkar İKT 

xidmətlərindən istifadə olunacaq. Eləcə də müəlliflik və əlaqəli hüquqlarla bağlı müəyyən beynəlxalq 

tələblər - standartlara riayət edilməsi lazım olacaq. 

 

Ərizə verən təşkilatın fəaliyyət sahəsi və uyğun təcrübə: Təşkilat milli və dünya mədəniyyət, elm və 

ədəbiyyat hadisələrinin təbliği,  təlim və kursların  təşkili, Azərbaycan intellektual sərvətlərini, 

ədəbiyyatını, mədəniyyətini inkişaf etdirmək, zənginləşdirmək, xaricdə tanıtmaq istiqamətində yeni nəsil 

yaradıcı insanları səfərbər etmək və s. sahələrdə fəaliyyətini qurub.  

Təşkilat 15 ildir ki, respublika əhəmiyyətli və beynəlxalq səviyyəli mədəniyyət, elm, ədəbiyyat, sənət, 

kitab nəşri və təbliği, qəzetçilik, yeni mass-media və İnternet fəaliyyəti ilə məşğul olur. 13 dəfə Bakı 

Kitab Bayramı – illik Milli Kulturoloji layihə həyata keçirib, 10 kitab nəşr etmiş, çoxsaylı mətbuat-

ədəbiyyat layihələri həyata keçirmişdir. Hazırda İnternetdə və ictimai düşüncədə “Virtual Azərbaycan” 

layihəsini gerçəkləşdirir. YYSQ-nun bu dəyərli layihəsi əsasında www.kitabxana.net ünvanlı Milli 

Virtual-Elektron Kitabxana -  İnternet portalı yaradılıb və fəaliyyət göstərir. İnternetdə və sosial 

şəbəkələrdə 20-yə yaxın resursları fəaliyyət göstərir. İndiyəcən bir neçə kurs yaradıb və 300-dən artıq 

elektron kitabı hazırlayaraq İnternet istifadəçilərinin azad istifadəsinə təqdim edilib. YYSQ-nin fəaliyyəti 

milli, eləcə də dünya mədəniyyətini və ədəbiyyatını həm ölkə daxilində, həm də xaricdə təbliğ etmək, 

yeni nəsil yaradıcı insanların əqli-intellektual, sosial və müəlliflik hüquqlarının qorunması istiqamətində 

fəaliyyət göstərmək, sənət adamlarının yaradıcılığını cəmiyyətə tanıtmaq, çağdaş mədəniyyəti və 

ədəbiyyatı inkişaf etdirməklə milli kulturoloji-intellektual düşüncənin zənginləşməsinə yardımçı olmaq, 

mədəniyyətlərarası dialoqu, sivilizasiyaların inteqrasiyanı gücləndirməklə qloballaşan dünyada 

Azərbaycanın inkişafına, estetik-bədii irsini yüksək səviyyəyə çatdırmaqdır. YYSQ fəaliyyət 

istiqamətlərinə uyğun olaraq ədəbi-mədəni, kulturoloji hadisələr gerçəkləşdirir,  hüquqi-mədəni 

maariçilik, gənc yaradcı insanlarin ictimai maraqlarını ifadə edir, mədəniyyətlə, ədəbiyyat, İnternet, sosial 

şəbəkələr, virtual resurslar, elektron kitabxanalar, kreativ innovasiyalarla bağlı kulturoloji layihələri 

hazırlayır və həyata keçirməklə qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmağa çalışır.      
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